
Laboratorium Magazine | Nummer 8-201210

De opening van de Rotterdam Science To-

wer is een eerste stap in de ontwikkeling van 

een cluster voor innovatieve, medische be-

drĳvigheid in Rotterdam. Initiatiefnemers  

zĳn Erasmus MC, Fortress en gemeente  

Rotterdam. Dat de samenwerking binnen dit 

cluster breder is, werd tĳdens de opening 

bekrachtigd door het tekenen van een con-

venant voor oprichting van een kennisplat-

form voor het verder ontwikkelen van het 

Rotterdams medisch cluster. Kortom, crisis 

of niet, in Rotterdam wordt ingezet op inno-

vatie. Het is de enige uitweg uit de crisis, 

stelt Justin Jansen, hoogleraar Corporate 

Entrepreneurship aan Erasmus Universiteit 

en directeur van innovatieinstituut INSCOPE. 

De broekriem aanhalen, wat veel Nederland-

se bedrĳven nu doen, en bezuinigen op in-

novatie leidt straks tot stilstand, waarschuwt 

hĳ. De statistieken tonen dat aan. “Tĳdens 

de crisis van 2000 tot 2002 ging 75 procent 

snĳden, slechts 25 procent innoveerde. 

Aandelenkoersen van beide groepen zag je 

dalen in crisistĳd, maar zĳ die innoveerden 

en hun technologie sneller en beter op de 

markt konden brengen, stegen enorm na-

dien. Innoveren is dus heel belangrĳk in  

crisistĳd.” 

De innovatiestrategie is daarbĳ sterk bepa-

lend voor het succes, voegt Jansen toe. 

“Uit grootschalige onderzoeken in Neder-

land blĳkt 85 procent te kĳken naar vergro-

ting van omzet in bestaande markten en 

het uitbouwen van bestaande producten. 

Bedrĳven die op langere termĳn succesvol 

zĳn, denken niet alleen na over de ontwik-

keling van technologie, maar ook over hoe 

ze dat kunnen managen, hoe ze onderne-

merschap kunnen stimuleren en producten 

met succes op de markt kunnen brengen. 

Ze investeren naast technologie in inrichting 

van de organisatie en in nieuwe samenwer-

kingsvormen. Voor innovatie moet je vaak 

bestaande kennis in de organisatie beter 

managen en effectiever maken. De dames 

en heren in witte jassen zĳn belangrĳk, maar 

kĳk ook goed naar kennis van buiten de or-

ganisatie.” 

Nieuwe businessmodellen
Bĳ innovaties gaat het zeker niet altĳd om 

technische vernieuwingen, benadrukt Jan-

sen. En de klant blĳkt vaak een aanjager 

van innovatie in de bedrĳven. Dit vraagt om 

nieuwe vormen van innovatie. Science to-

wer is daar een goed voorbeeld van: “Nieu-

we businessmodellen worden belangrĳk om 

het hoofd boven water te kunnen houden. 

Innovatie wordt complexer, moet sneller, 

want de levenscyclus wordt korter en inno-

vaties op markt brengen wordt moeilĳker. 

Voor Ryan Air is vliegen met machines bĳ-

Voorafgaand aan de opening van Rotterdam Science Tower op 4 oktober organiseerde de 
Erasmus Universiteit een debat onder de titel: ‘Weg uit de crisis: innovatie en modern 
vakmanschap’. Wetenschappers en ondernemers gingen in op de vraag hoe innovatie en 
modern vakmanschap het economische tĳ kunnen doen keren. Het businessmodel van het 
Medische Cluster Rotterdam met innovatiecellen biedt perspectief. 

Innovatiedebat: investeren in techniek en kennis als wapen tegen de crisis

‘Innoveren in  
crisistĳd is Science 
Tower thinking!’

Erasmus MC Incubator II-bewoner
Het bedrĳf River Diagnostics komt voort uit Erasmus MC en is gevestigd op de incubator- 

etage. Mede-oprichter Gerwin Puppels van River Diagnostics: “Wĳ hebben een mooi systeem 

ontwikkeld om uitbraken in ziekenhuizen snel te detecte-

ren. Er is vraag naar een oplossing voor dit probleem.  

Toch blĳkt het heel moeilĳk te zĳn om onze vinding in de 

ziekenhuizen te krĳgen. Onbegrĳpelĳk, in Nederland heb je 

een 5 - 10 procent kans dat je van een ziekenhuisopname 

een infectie oploopt. We zĳn nota bene een spin-off van 

Erasmus MC. Het zou toch prachtig zĳn als het ziekenhuis 

dit zou gaan implementeren.” 

Gerwin Puppels bĳ de Spectracell, een instrument om snel bacterie-

stammen uit te lezen, waaronder lastige ziekenhuisbacteriën. 

Auteur: Vincent Hentzepeter | Fotografie: Foodnote
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zaak geworden. Ze verdienen geld door af-

spraken te maken met regionale vliegvel-

den. Ze leveren een miljoenenstroom 

passagiers die geld uitgeven aan shoppen, 

restaurants en parkeren. Ryan Air krĳgt geld 

van hun partners die hier geld aan verdie-

nen. Die omkering van een strategie is busi-

nessmodel-innnovatie. Daardoor excelleert 

Ryan Air. Andere luchtvaartmaatschappĳen 

hebben daar geen antwoord op.” 

Verbindingen maken
Tot de nieuwe businessmodellen behoren 

ook nieuwe managementvormen als zelf-

organisatie. “Dit houdt in mensen of teams 

mogelĳkheden te geven om zelfstandig pro-

jecten te ontwikkelen en uit te voeren, bĳ-

voorbeeld samen met de klant. Ja, zelfs 

met een eigen winst- en verliesrekening en 

beloningsstelsel.” Ook in dat soort platte 

organisaties blĳft overkoepelend manage-

ment nodig. “Om op bedrĳfsniveau te be-

vorderen dat mensen en afdelingen samen-

werken, om efficiency en productie te 

stimuleren. Want het gaat niet alleen om in-

novatie.” Jansen slaat direct de brug naar 

Science Tower als innovatief business mo-

del. “Innoveren in crisistĳd is Science Tower 

thinking. Verbindingen maken tussen we-

tenschap en bedrĳven in de regio, tussen 

regio’s, landelĳk en internationaal. Samen-

werking is hierin een belangrĳke factor.  

Probeer ook samen te werken met bedrĳ-

ven buiten de sector, dit leidt tot nieuwe 

business modellen.”

Pseudo-professionals
Proffesor Willem Verbeke van de Erasmus 

School of Economics maakt zich grote zor-

gen over ‘de uitverkoop van technologie 

aan China’. De moderne manager die geen 

kennis heeft van techniek en innovatie, 

maar er wel over moet beslissen. De dood 

in de pot. Hĳ gruwelt ervan. “Overal in Ne-

derland zie je pseudo-professionals die ons 

land kapot maken. Een ziekenhuis managen 

Rotterdam Science Tower is de rechter van de drie torens.

Impressie van een laboratorium van de nieuwe Erasmus MC Incubator II.

‘Alle kennis is uitverkocht aan China’
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kes model. Hĳ was een van de drĳvende 

krachten achter het project Science Tower. 

“Drie jaar geleden begonnen de eerste ge-

sprekken over Science Tower. We hebben 

ervoor moeten knokken. Ik ben blĳ dat we 

hier met Viroclinics zitten met twee verdie-

pingen op de bovenste etages – het mooi-

ste lab in Nederland. In crisistĳd heb je 

mensen nodig die blĳven bĳdragen aan in-

novatie. Het nieuwe management van Viro-

clinics, Hans Bunschoten en Rob van Ge-

men, zorgt dat mensen blĳven lachen. Ze 

zĳn daar ook op uitgekozen. In crisis zie je 

dat bedrĳven gaan snĳden en vakmanschap 

verliezen. Viroclinics heeft dit juist in stand 

gehouden en krĳgt steeds meer opdrach-

ten. De winst heeft over de crisis heen niet 

eens een dip gekend. Het past in het plaatje 

van de aandelenkoersen van farmaciebe-

drĳven die al jaren een stabiele factor zĳn. 

Vanuit Erasmus MC bouwen we op een 

markt met jaarlĳks twee tot drie procent 

groei. Waarom zetten we hier Science To-

wer neer en hebben we hier laboratoria? 

Omdat dit een safe market is. Mensen wor-

den steeds ouder en gaan steeds meer me-

dicĳnen gebruiken. Vanuit Erasmus MC 

hebben we een kennispotentieel van 13.000 

mensen om samen met onze klanten oplos-

singen te bedenken. Als je iets nieuws ont-

wikkelt en je past dat toe bĳ andere markt-

combinaties, kun je dat drie tot vier keer 

verkopen. Ik denk dat het Rotterdam Me-

disch Cluster, waar Science Tower deel van 

uit maakt, zo’n resell-model is. Het is een 

niche waar China en India geen positie in 

hebben.” LM

zonder medische achtergrond. Nee, hier in 

het Erasmus MC niet, we hebben hier een 

hoogleraar die zeven jaar geleden nog 

patiënten ontving, maar in heel veel andere 

hospitalen wel. Investeren in biosciences 

kan ons heel ver brengen. Een prachtige 

specialisatie. Maar dan moet je wel intelli-

gente mensen aan de top hebben en een 

pseudo-professional die zegt ‘dat kost te 

veel en dat moet weg’. Want dat is typisch 

wat er gebeurd is.” Het zit Verbeke behoor-

lĳk hoog. “Ja, ik ben boos,” schreeuwt hĳ 

bĳna. “Ze beschouwen ondernemingen als 

banken en doen aan portfolio managen. 

Kortetermĳndenken om snel naar de top te 

klimmen. Ze snappen niets van technologie 

– scheikunde, wat is dat? Willen alles uit-

sourcen naar China. Geloof me, wie gaat 

produceren, gaat innoveren. Daar is vanuit 

Harvard in de tachtiger jaren al voor ge-

waarschuwd. Ze hebben gelĳk gekregen. 

We zĳn net als de VS gaan doen. Alle ken-

nis is uitverkocht aan China.” 

Duitsland - Nederland
Verbeke zet een lĳstje van Nederland naast 

dan van Duitsland. Links: patat, hambugers 

en lang leve de lol. Rechts: hard zwoegen 

voor je opleiding, produceren en geld ver-

dienen. Nederland is volgens hem verwor-

den tot één groot vakantieland. De produc-

tiemachine is stilgevallen. Hoe anders doet 

Duitsland dat. “Spaarzaamheid en hard 

werken, het Calvinisme heeft Nederland 

groot gemaakt. Maar in Nederland is veel 

weggegooid. Er is weinig oog voor produc-

tie en innovatie. We moeten leren terug te 

gaan naar vakmanschap. Jonge mensen 

net als de Duitsers opleiden in de Fach-

schule. Jongeren vertellen dat werken chi-

que is. Want waarom doet Duitsland het 

wél goed in de globale economie? Waarom 

maakt Duitsland nog van alles? Waarom is 

Duitsland de grootste exporteur ter wereld? 

Ze blĳven innoveren door hard te werken. 

Het hart van de Duitse economie bestaat uit 

kleine familieondernemingen die werken 

aan innovaties. Met een langetermĳnvisie. 

De Duitse manager staat tussen de machi-

nes, vaak zie je er de combinatie van een 

techneut met een sociale jongen. In Neder-

land was dat vroeger ook altĳd zo. Nu kan 

Nederland geen geschoold personeel vin-

den dat wil werken in industriële onderne-

mingen die ons in de toekomst groot kun-

nen maken.” 

Kerncompetenties ontwikkelen
Die innovatieve Duitse mkb-bedrĳven staan 

bekend als de ‘hidden champions’. Ze vor-

men innovatienetwerken met toeleveran-

ciers en klanten. Zo kunnen ze flexibel, 

vraaggestuurd opereren. “In Nederland 

doet Bosch Rexroth dat ook. Nooit van ge-

hoord zeker? Ze staan aan de wereldtop, 

alle kranen op de weg maken zĳ. Vanuit 

Duitsland kwamen ze kĳken. Ze ontwikkelen 

kerncompetenties door te werken met klan-

ten, zo ontstaan er ecosystemen. Zie af en 

maak het leuk voor de klant, dat betekent 

innovatie. Nederland moet weer innovatief 

worden. Werk als onderneming met key ac-

counts om een leerproces te ontwikkelen. 

Wat je ontwikkelt verkoop je aan andere 

klanten. Steeds datzelfde trucje herhalen.” 

Resell-model
Eric Claesen, hoogleraar aan Erasmus MC, 

noemt Science Tower een investering in 

medische innovatie die aansluit op Verbe-
Labzaal gezien vanuit de centrale gang die labs, verga-

derruimtes en kantoren met elkaar verbindt.

Een overlegruimte binnen Erasmus MC Incubator II.
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